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Vi glæder os i denne tid …
Af BES
I dette nummer af Oscar Yankee finder
du en indkaldelse til årets generalforsamling og til årets KZ-Rally. Som noget nyt
afholder vi rally og generalforsamling på
Nordborg Flyveplads. Dette er dels noget
nyt og dels en tilbagevenden til klubbens
allerførste rallies, som blev afholdt rundt
om i Danmark.
Det er en dejlig ting, at initiativrige medlemmer af KZ & V tilbyder at holde årets
fest for deres klubkammerater. Personligt
ser jeg frem til at hilse på alle Jer, som jeg
ser alt for sjældent. Vi glæder os til rallyet
og siger tak for en go’ fest på forhånd.
Vi har nu arbejdet som ’TBSTs forlængede
arm’ med syn af BL 2-2-fly og indstilling af
samme til national flyvetilladelse, registreringsbevis og radiotilladelse. Erfaringerne

er gode, for så vidt angår det at få de rigtige papirer skrevet og at få sagerne sendt
ind. Som med alt nyt har der været lidt begyndervanskeligheder og nogle processer
er ikke forløbet helt så hurtigt som forventet. Derfor må vi bede om medlemmernes
medvirken til følgende:
1. Det er kun KZ & V, som retter henvendelse til TBST, hvis der skal spørges til
ekspedition af en bestemt sag. I delegationsaftalen med TBST ligger, at KZ
& V har fået afgørelseskompetencen.
Derfor er det implicit ikke meningen,
at det enkelte medlem ringer direkte til
TBST og stiller spørgsmål om sagsbehandlingen. Ring (eller bedre – skriv en
mail) til Henrik Gabs eller til mig. Så gør
vi, hvad vi kan for at finde svar på dit
spørgsmål.

Stjernen i Airshow 2018 F-104 LN-STF lander på Aalborg 9/6 2018. Foto GEA.
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2. TBST har travlt. Heldigvis er der igen
opgangstendenser for dansk luftfart
med import af mange, nye kommercielle luftfartøjer til følge. Derfor kan der
forekomme ventetid under behandling
af de indstillinger, KZ & V sender til
TBST. Undertiden kan ventetiden føles
lang, men fakta er jo, at den samlede
ekspeditionstid, efter at KZ & V har
overtaget ’hele butikken’, er blevet
drastisk forkortet.
Derfor: Hav lidt forståelse og prøv at
focusere på det positive i situationen; du
sparer mange penge og faktisk også en
del tid, fordi dine klubkammerater arbejder for dig. 
l

KZ Rally

KZ Rallyet er i år flyttet til Nordborg Flyveplads EKNB. Også kendt som Pøl
Af Niels Kristian Kjær

PROGRAM
Fredag den 10. august:
Ankomst.
Grill-selv-kød (medbragt), KZ & V sørger for
tilbehør.
Muligvis et foredrag.
Lørdag den 11. august:
09.00	Brunch.
10.30	Generalforsamling KZ & V.
13.00	Flybedømmelse.
14.00-19.00 Udflugter til Nordals særværdigheder og badestrande efter
eget ønske.
19.00	Grillgris og hangarfest med et af
Als’ førende bands.
21.00	Præmieoverrækkelse flybedømmelse.
Søndag den 12. august:
09.00 Morgenmad.
Afrejse.

TILMELDING
http://www.kzrally.dk/da/info-tilmelding/
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LIDT OM NORDBORG FLYVEPLADS
EKNB: (PØL)
Beliggenhed:
1,2 NM nord for Nordborg by
Adresse:
Brænmosevej 3, 6430 Nordborg
Koordinater: 55:04,5N og 09:45,2E
GPS: N 55° 075450’ E 09° 75607’
Bane: 06/24, 666 x 30m græs.
Elevation: 15 m
Stigning: 1,2% mod SV
VOR Radial: SKP 117°/20 NM - VOR
Radial ALSIE 140°/13 NM - VOR Radial
ODIN 224°/43NM
Frekvens: Nordborg Radio 123,5 MHz
Åbningstider: VMC day period
Telefon: +45 7445 3760
Det traditionsrige flyvetræf KZ Rally afholdes i år hos Nordals Flyveklub, Nordborg
Pøl, fra fredag den 10. til søndag den 12.
august. Disse navnkundige flyvetræf har
været afholdt hvert år siden 1968. Nordals
Flyveklub åbner klubhuset med hangar,
og vi byder medlemmer og flyvende venner velkommen til KZ Rallyets 50 års jubilæum.

Vi har gennem årene haft besøg af mange
flinke flyvevenner, der er kommet til kaffe
og kage eller torsdags grill.

Du kan læse mere om råd vedrørende
anflyvning på vores hjemmeside:
www.nordals-flyveklub.dk
“BACK TO THE ROOTS”
“SAMMEN OM FLYVNING”

Vi håber på besøg af mange spændende
gamle og hjemmebyggede fly, men nyere
GA fly og ultralight fly er også velkomne i
Nordborg til KZ rally i august.

Nordals Flyveklub er fra 1964 og vi har 10
fly, herunder tre KZ III’er.
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Venlig hilsen
Niels Kristian Kjær
Formand Nordals Flyveklub
l

Indkaldelse til generalforsamling
i KZ & Veteranfly Klubben
KZ

DANMARK

Der indkaldes hermed til generalforsamling i KZ & Veteranfly Klubben.
Generalforsamlingen finder sted på

Nordborg Flyveplads, lørdag den 11. august 2018 kl. 10:30-12:30
På den ordinære generalforsamling skal følgende dagsorden behandles:
1) Valg af dirigent.
2) Aflæggelse af beretning.
3) Fremlæggelse af regnskab.
4) Fastsættelse af kontingent.
5) Valg af medlemmer til bestyrelsen.
Flg. er på valg: Tim Jørgensen, Troels Juhl Kristensen og Katrine Friborg
Bæk (alle modtager genvalg). Desuden skal valget af Jan Thøgersen som
erstatning for Per Andersen, som er udtrådt i årets løb, formelt bekræftes
af generalforsamlingen.
6) Valg af revisorer.
Bestyrelsen foreslår genvalg af Steen Seit Jespersen og Bjarne Gren som
revisorer.
7) Behandling af indkomne forslag.
8) Eventuelt.
Bestyrelsen fastsætter rækkefølgen for behandlingen af dagsordenens punkter.
Forslag, der tilsigter at fremkalde en generalforsamlings-beslutning, skal være bestyrelsen i hænde
senest den 15. juli 2018.
6

Kompositkursus
I dagene 19.-21. januar blev der
afholdt kompositkursus i Ishøj.
Ivan Gert Madsen havde, efter moderat pres, tilbudt sig som instruktør
og havde til formålet lånt sit gamle snedkerfirma. Kurset var noget
sparsomt besat, idet der kun var
tilmeldt fem kursister, men dette
betød samtidig, at vi havde tid til et
besøg på AAA, hvor Bjarne Gren
var vært ved en VIP-rundvisning.
Det passede fint med et historisk
indslag, så der var en pendant til
alle de moderne materialer, kursisterne havde smurt sig ind i.
Ivan havde fremstillet en flamingopladeovn, som tilsikrede hurtig afhærdning, så det fulde program
kunne gennemføres.
STOR tak til Ivan for det fine arrangement; det var som altid både
spændende, morsomt og lærerigt!
Der skal også lyd en STOR tak til
Kai Christensen, som havde sponseret en stor rulle glasfiber til formålet.

Glasfiber tilklippes med saks og tommestok.

Der blev en masse glasfiber tilovers
og evt. canardflybyggere kan gerne
få noget af det (det er godkendt til
Long-EZ mv.). Rullen befinder sig
pt. hos Cozy-bygger Kim Jensen i
Nordjylland.
Kim kan kontaktes på:
admin@kteck.dk eller
tlf. 4191 7185

l

Skum udskæres med varmetråd og knivskarp koncentration.
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Boganmeldelse
Af PJC
“Douglas A-1 Skyraider 1945-85
(all marks and variants)”
Tony Hoskins. 2017.
£ 18.75 / 160 kr.
“Haynes” manualer var for mange år siden velkendte for bilejere, der selv ville
foretage små og store vedligeholdelsesarbejder på deres køretøj. I modsætning
til moderne biler kunne man på f.eks. en
70’er Ford Escort selv stille tænding og
lave mange andre ting. Alt efter ambitionsniveau.
Så kom der en serie om fly og mange andre ting, mere eller mindre realistiske. A
380 eller B-52 f.eks! Men et fly, der
potentielt er indenfor økonomisk rækkevidde, er Douglas A-1 Skyraider også
kendt som “SPAD”. En reference til 1.
Verdenskrigs jager af samme navn og at
den virkede som en anakronisme i 60’-,
70’- og 80’erne.
Men der var selvfølgelig en grund til den
lange tjenestetid. Designet af den legendariske Ed Heinemann var konstruktionen

8

Motoren er en Wright R-3350 Duplex-Cyclone på “3350” kubiktommer = ca. 55
liter og ca. 3.000 hk. Og så er det nok,
man også skal til at tænke over benzinregningen mm.? Olieforbrug = Ca. 3 US

Gallons i timen (minder lidt om Escorten
på et tidspunkt!). Derfor er der altid sortgrå striber fra udstødningen langs kroppen.
Forfatteren Tony Hoskins er selv involveret som tekniker i vedligeholdelsen
af G-RADR i England og den kommer i
luften igen i år. Men der er mange andre

beretninger fra piloter og andre flyvemekanikere. Og G-RADR er ovenikøbet
veldokumenteret fra sin tid på hangarskibe i U.S. Navy til Frankrigs Flyvevåben i
1960. I 1976 blev hun foræret til Gabons
Flyvevåben og fløjet af franske lejesoldater. Den aktive karriere var slut i 1985.
Skyraideren blev veteranfly i Frankrig og
senere England. 
l

Fotos: TBS (2)

gennemtænkt. Noget der ikke altid var tid
til under 2. Verdenskrig. Det ses, når flyets dele gennemgås i bogen.
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“Failure is not an option”
(Fiasko er ikke en mulighed)

Kranz,
Gene Kranz,Genehjemmebygger
Megan Esau, EAA
A Af
Humble
Homebuilder
At Parks, Gene participated in a three-year
aeronautical engineering program, where he
said many of his minor classes overlapped
with the aircraft maintenance program. Here,
he learned about many of the homebuilding
fundamentals that would serve him later in life.
“We learned about dope and rag, which is
fabric covering of airplanes,” Gene said. “We
learned to take engines apart and rebuild
them and run them in the test cell. I learned
to weld. We learned sheet metal.”
Numerous decades and a few careers
later, it came time for retirement, and Kranz
hadn’t flown
personally
nearly 20
Eugene
F. Kranz
ved sininkonsol
denyears.
30.
With
his upcoming abundance of free time,
maj 1965.
he said he wanted to get back into aviation
and decided homebuilding would be a good
Iway
NASA’s
rumprogram
er spent
der massiv
hjælp
to keep
busy. Having
much of
his
fra
kontrolcentret
på jorden
til astronauflying
career with the
Air Force
in jets, he
said heEn
wanted
change of
pace directors”,
— a biplane,
terne.
af de aberømte
“flight
particularly
one
with
aerobatic
capabilities
ledere af jordholdene, var Gene Kranz.
since he had always enjoyed the sport.
Han var i spidsen for Apollo 11 og Apollo
Looking through all the options that existed,
13
missionerne
hansofvelkendte
rolige
he said
the most med
attractive
the kit biplanes
stemme.
Da
han
blev
pensioneret
i
1994,
was the Murphy Renegade Spirit.
“Thehan
daybesluttet
I retired …sig
the
ordered,”
havde
forkitatwas
bygge
sit
he
said.
“There
was
no
question.
I
knew
eget fly.
what I wanted to do.”
A look at Gene’s engineering background
Halvtreds
år før,
i slutningen
af may
skoletiden,
and extensive
history
with NASA
prompt
var
hans mål
athomebuilding
blive pilot i den
the opinion
that
wasamerikanan easy
task flåde
for him.
he went
intoham
the projske
ogIn
trereality,
af lærerne
hjalp
med
ectforberede
with the mindset
he had a lot to learn.
at
sig på that
optagelsesprøverne.
“I had the skills, but they hadn’t been
Han bestod teorien, men dumpede på
used,” Gene said. “The skills I had were the
fysikken.
I etand
år havde
han
somfive
buddecades
levet
1950s
skills,
this was
almost
af
kager
og Ikakaomælk
og detI var
later
before
started this thing.
hadikke
to go
back and hit the books.”
Before he got started building, Gene converted his garage to a clean and organized

Fotos: Gene Kranz, Kevin McGowan og NASA
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white room and used the Renegade plans he
purchased to construct a wooden mock-up
of the airplane.
“We had a whole bunch of kids in the street,
and once that was completed all the kids
would come down and fly the airplane in my
garage,” he said. “The mock-up was built to
really address what I’d say was the control
geometry. Rudder pedal locations, stick,
instrument panel, and to basically get a feel for
the functionality of the cockpit environment.”

The
I retired
Geneday
F. Kranz,
2017. … the kit was
ordered. There was no question.
nok what
for U.S.I Navy.
De tretolærere,
Igodt
knew
wanted
do.
katolske nonner, fik ham over nederlaget
og hjalp ham ind på Parks College of
Engineering, Aviation and Technology. I tre
Airplanes, both homebuilt and otherwise,
år lærte han både teoretiske og praktiske
are made to fit a general population. When the
flyvemekanikerfag.
I 1955
hanwanted
ind i
time
came to put together
hiskom
kit Gene
det
amerikanske
flyvevåben
og
fløj
F-86
to be able to personalize the cockpit to his lik-i
ing.
After
he said,
the only
other Flight
personTest
he
Korea
ogall,
F-100
i USA.
Derefter
ever
anticipated
flying
his
Renegade
was
astroEngineer og senere til NASA.

naut Bob Overmyer, who he had asked to
complete the initial flight testing.
Men
nu var der
goda tid
som that
pensionist
“I wanted
to have
cockpit
felt good,
og han
havde
besluttet
sigwas
forsort
et kit
that
when
I climbed
into it
of like
putting
on anMurphy
old coat Renegade
that you’ve Spirit.
knownHan
(byggesæt):
and
loved
and
hadi for
he said.
havde
ikke
fløjet
20 years,”
år og det
var 50 år
He also made plans to modify the forsiden, han havde haft værktøj i hænderne,
ward cockpit, which he said didn’t have
så det var
tilbage
til bøgerne.
Han brugte
enough
room
for a safe
escape route
if he
tegningerne
til at konstruere
en “mockIt
were
to fly aerobatics
with a passenger.
was instead enclosed for use as storage.
The build itself Gene described as, at
times, a tedious and drawn-out process.

“First of all, each one of these rivets that you
used were stainless steel, and they had to be
hand
in a barrier
so that
didn’t have
up”, dipped
træmodel,
for at se
om you
cockpittet
og
corrosion
issuesville
associated
the rivets
and
styregrejerne
passe with
til ham.
Han ville
the aluminum structure,” he said, adding that
gerne flyve kunstflyvning, men valgte at
he went through three different rivet pullers
dække detthe
forreste
til. Hvis han
throughout
coursecockpit
of the build.
havde
enpreparing
passagertomed,
han, det
While
covermente
the Renegade,
Gene
said
he made the
trip from
Houston
to
var for
besværligt
at forlade
flyet
med faldSan
Antonio
to attend
a three-day
program
skærm
herfra.
Cockpittet
blev selvfølgelig
on Poly-Fiber covering and painting techet stort hit for alle børnene på vejen, der
niques. Unfortunately, it would take a long
fik mange
time
for him“flyveture”.
to be able to use what he learned.
“The installation on that was limited to the
cooler
timestog
of the
year
very
early
Byggeriet
lang
tidor
ogthe
han
sled
tre
morning
hoursop.
when
wasskulle
cool, because
you
nagletænger
Daitder
beklædning
didn’t want the adhesives that you’re using to
på tog han et tre dages kursus i Poly-Fiber
[dry too quickly],” Gene said. “I was fighting
og elements
malingsteknik.
Meninså
trakTexas
det ud
igen.
the
down here
south
from
a
Værkstedet
i garagenand
oghumidity
i Syd Texas
standpoint
of var
temperature
and
living
requirementseller
of the
material
betødwith
detthe
vintermåneder
tidlig
mor-I
was
applying.
That
was
the
largest
challenge.”
gen, så limen ikke tørrede for hurtigt. EAA
Gene said as an engineer he naturally
kontrollant Chuck Gruby hjalp med at
wanted to have a hand in the entire build,
foreslå
placering
af inspektionslemme
i
start
to finish,
but after
spending nearly an
konstruktionen.
Som
delene
blev
færdige
entire career in the space program’s mission
control,
the value
of teamwork,
rykkedehedeunderstood
ud af garagen.
Vingerne
var i
and
that
leadership
sometimes
involves
lislang tid en del af spisestuen!
tening. It was perhaps this mindset that
encouraged him to seek the contributions
Gene
måtte
lære alt
om motoren
Rotax
and
input
of others
throughout
his build
proj912One
og of
anbefaler
at spørge
alle, der
har
ect.
those people
was former
EAA
Technical
Chuck Det
Gruby,
viden omCounselor
dit selvbyggeri.
kanwho,
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things,
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dig forother
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frustrationer.
Han
fik også
locations on the Renegade where access pantid til at arbejde i det nærliggende “Lone
els would be most effective.
Star
Flight
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somAt
Gene
alsoMuseum”
turned toi family
for help.
mekaniker/flight
engineer
på deres
B-17.
one
point, he sought
the sewing
expertise
of
his wife, Marta, whose handmade vests had
been recognized as his signature attire while
working at NASA.
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the cockpit, pulling the whole front end off

Homebuilder
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RVators

(forsiden)

Et meget professionelt amatøropvisningshold med base i Roskilde. De flyver selvfølgelig Vans RV-typer og var til Airshow
2018 i Aalborg.
Den 7. juni kom de nærmest jorden
rundt, da de var hyret til at overflyve
Jyske Bank Boxen og MCH Arena i
Herning, hvor der både var fodbold og
VM-ishockey på samme tid.
http://rvators.dk
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Veterantræf i Grønhøj 2018
Af Orla H. Gravesen

Den 4. august 2018 er det 11. gang “de
frivillige” arrangerer:

“Veterantræf på Heden”
i Grønhøj, nord for Frederiks.
Der kommer masser af veteranbiler og
-motorcykler, og med undtagelse af
2017, hvor det mildt sagt var dårligt vejr,
har der hvert år deltaget 8-10 veteranfly.
Flere piloter har deltaget de foregående
år, og alle er enige om, at det er hyggeligt. Lander man inden kl. 10.30, er der
gratis morgenkaffe til pilot + passager, og
kroejer Gregers giver gratis frokost i golfklubbens klubhus.

Landing og start foregår på golfbanens
“hul 1” (bem.: golfbanen ligger i KAR
CTZ), og “banen” er godt afmærket, men
arealet er lettere kuperet, og der er bevoksning og forhindringer relativt tæt på
“banen”. Ved landing mod vest skal man
desuden overflyve lav bebyggelse tæt på
tærsklen.
Deltagelse er kun for rutinerede piloter
og kun i veteranfly, og tilmeldte vil nogle
dage før veterantræffet få tilsendt briefing-materiale + et kort over området.
Tilmelding skal ske via e-mail til:
orlagrav@gmail.com SENEST den 30.
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juli (evt. spørgsmål kan ske på tlf. 2323
1224).
Sæt allerede nu et stort X i kalenderen.

TILMELDINGEN SKAL INDEHOLDE:
1.
2.
3.
4.
5.

Navn & adresse
Tlf. nr. (helst mobiltelefon)
Antal deltagere
Flyets registrering
Flytype

Vel mødt og god sommer med masser af
flyvning.
l
Orla & Christian Gravesen
Flere billeder næste side
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Aeroseum
Af PJC

Museet ligger ved flyvepladsen Säve og
er helt unikt. Bygget fra 1942 ind i bjerget
blev det under den kolde krig bygget dybere og meget større, så anlægget kunne
tåle en atomeksplosion. Der er kilometervis af gange nu fyldt med museumsfly,
simulatorer, modeller og meget andet. Et
oplevelsescenter.
Hvordan får man så en Viggen derned?
Halefinnen er bygget til at foldes vandret!
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der blev bygget og med den originale
stjernemotor. Ved Svensk Flyghistorisk
Förenings årsmøde i april startedes motoren og den eneste anden flyvende GV38 SE-AHG landede på Säve og parkerede ved siden af. Formand for Göteborgs
Veteranflygsälskab Gert Böll modtog på
selskabets vegne SFF’s “förtjänstplakett i
silver”. Fortjent! 
l

Hernede kan man snildt tilbringe en dag
eller to.
Göteborgs Veteranflygsälskab flyver fra
Alingsås, men har også plads midt i bjerget til de store reparationer og restaureringer og fly, der skal stå tørt og varmt.
En KZ III, SE-AMA, er under restaurering.
Men det store projekt har været Götaverken GV-38 SE-AHC. Den allerførste

Rotorway A600 Talon | 2 personers byggesæt | ca. 50% færdigt

1/

2

pr

Sælges: Rotorway helikopter

Nypris 1,2 mio kr – sælges i dag til godt halv pris – Sættet indeholder ALT til at komme i luften!
OBS: Dette foto er et arkivbillede for at vise det
færdige resultat.

Der flyver allerede 8 i Danmark!
Verdens bedste og førende hjemmebyggede
helikopter. På verdensplan er der solgt ca.
1500 af dette Kit. (Se masser af klip på
YouTube af Rotorway helikoptere.) Se mere
på: www.rotorway.com. Firmaet i USA har
eksisteret i over 50 år!
Råd, vejledning og evt. hjælp i byggefasen gives. Helikopteren står i Aarhus. Byggesættet kan færdiggøres indenfor et år, og så er du flyvende til næste sommer! 150 HK/ 185 kmt. Rækkevidde 380 km og
flyver på bilbenzin. *) Lukket trailer til helikopteren kan medfølge.

Byggesætttet sælges, da jeg ikke kan finde
tiden til at færdiggøre det. Kontakt: Jan E.,
8270 Højbjerg. Tlf.: 40 87 32 88

is

Canardflyflygennem
gennem
tiderne
Canard
tiderne
Canard fly gennem tiderne
Af Kim Scholer

AfAfKim
Scholer
Kim
Scholer

Wright Flyer
Fra brødrene Wright’s fly lettede og til
dato, har der været en lille niche for de
såkaldte ’canard’ (’and’) fly, hvis højderor
er anbragt foran de bærende planer. Det
er dog først i nyere tid, startende med
SAAB Viggen i 1967, at den slags fly er
kommet i masseproduktion. Brødrene
Wright brugte idéen fra deres tidlige eksperimenter fra omkring 1900 og frem til
1910. De var store beundrere af tyskeren
Otto Lilienthal, der døde i 1896 efter det
gik galt under en af hans flyvninger, men
var derfor ikke så varme på Lilienthals fly
med højderor bagtil.
I Europa fortog brasilianeren Alberto Santos-Dumont officielt den første bemandede flyvning med et tungere-end-luften far-

tøj, da hans 14-bis i 1906 forlod græsset
nær Paris. (Kritiske røster – især i Brasilien – hævder at 14-bis var verdens første
fly, der fløj ved egen kraft, da Wright Flyer
startede fra en slæde på skinner, mens
Santos-Dumont’s fly startede og landede
på egne hjul).
Længere sydpå, i Marseille, fik Henri
Fabre succes med sit Fabre Hydravion,
der i 1910 blev det første fly, som lettede
fra vand. Ligesom der findes replikaer af
Wright Flyer rundt omkring, markerede
nogle franske flyentusiaster 100-året ved i
2010 at lette med en kopi af Fabres fly.
Der fløj mange andre canard fly i de år,
bl.a. ASL No. 2 og Valkyrie (England,
1910, flere eksemplarer solgt), Royal

Fabre Hydravion

Aircraft Factory S.E.1 (også England,
1910), Morel og Besson (Frankrig, hhv.
1910 og 1911), samt søflyet ’La Mouette’
(Schweiz, 1912).

TYSKE ’ÆNDER’
Henry Ford gik med fynd og klem ind i
luftfart og flyproduktion, hvor et af hans
mindre heldige eksperimenter var FordStout Dragonfly fra 1924. Som hans andre fly var det bygget i bølget duraluminium. Dragonfly havde to 32 hk motorer
som drivkraft, men blev stærk beskadiget
under taxi-testen og derefter opgivet.
Tre år senere, i 1927, fløj det tomotorede
passagerfly Focke-Wulf F 19 Ente (tysk
for ’and’). De forreste vinger var anbragt,
ASL Valkyrie

Ford-Stout Dragonfly

Herunder Focke Wulf FW 19 Ente,
og ovenfor en model af
efterfølgeren FW 42.

2
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så de ville stalle et par øjeblikke før hovedplanerne, hvilket i teorien gjorde ’Ente’
stall-sikret. Den første prototype styrtede
dog ned (og slog Georg Wulf ihjel), et nyt
fløj i 1930, og tog på en promoveringstur
rundt i Nordeuropa – åbenbart uden at
det resulterede i ordrer. Flyet blev sat på
museum og ødelagt af allierede bomber i
1944. Den avancerede efterfølger FW 42
nåede ikke længere end til papiret og test
af en træmodel i vindtunnel.
Det var stil over Prof. Lippish’ lidt mindre
Ente svævefly, for det var raketdrevet ligesom hans senere Messerschmitt Me 163
Komet. I 1928 startede denne Ente med
to raketter anbragt i halen. Den første
flyvning på 1.500 meter gik fint, men i andet forsøg eksploderede en af raketterne.

Piloten fik hurtigt flyet ned på jorden, hvor
det brændte op.

2. VERDENSKRIGS PROPELFLY
I Italien fløj Beltrame Kolibri, der som navnet antyder var et ganske lille fly, i 1937
eller 1938. Spændende nok var canard
vingen fortil den eneste kontrolflade. Flyet
havde en 18 hk dobbeltstemplet totakt
dieselmotor på 450 cc og en tomvægt
på kun 70 kg. Der var til gengæld mere
gods i Ambrosini SS.4, prototypen for et
italiensk jagerfly, som var drevet af en 960
hk V12 motor. Det lettede første gang i
1939, men 45 minutter inde i sin anden
flyvning styrtede det ned.
Curtiss-Wright XP-55 Ascender var
amerikanernes tidlige bud på et canard

jagerfly, som her endda havde pilformede vinger. Det havde en 1275 hk Allison
V12 motor og topfart på 628 km/t. Der
blev bygget tre stk., hvoraf det første fløj
i 1943. To styrtede i hhv. samme år og i
1945, mens det sidste idag er bevaret på
museum.
I 1945 lettede Kyushu J7W Shinden (’fantasisk lyn’) første gang. Det var tiltænkt at
skulle bekæmpe USA’s B-29 bombefly,
men kun den ene af de to byggede prototyper fløj – to gange, begge på de dage
der blev smidt atombomber – før krigen
sluttede. Den 18-cylindrede stjernemotor
på 2130 hk gav flyet en topfart på 750
km/t. Der var tale om at bygge en jetdrevet version, men det blev ved snakken.

Ambrosini SS.4

Lippish Ente

Beltrame Kolobri

Kyushu J7W Shinden jagerflyet herunder og andre canard
fly var inspirationen
til flere af flyene i den
meget anbefalelsesværdige japanske
anime film ’The Sky
Crawlers’ fra 2008.
Curtiss-Wright prototypen XP55 Ascender fløj første gang i
1943. Tre stk. blev bygget.

Miles M.35

Miles M.39B

3
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North American XB-70 Valkyrie

Sukhoi T-4 med flyverdenens mest imponerende
’drop-nose’, der gav piloterne et
glimrende udsyn ved start og
landing.
Ved normal flyvning
brugtes et periskop.

Nord 1500 Griffon

DE ENGELSKE FLY
Englænderne var også lidt med, bl.a.
med Miles M.35 Libellula (en guldsmedeart), som skulle demonstrere fordelene
ved den type fly som hangarskibsbaserede jagere:
Bedre udsyn for piloten, næsehjul samt at
flyet med to næsten lige store bæreplaner
ville være nemmere at have ombord. Det
fløj første gang i 1942, og gav iøvrigt en
masse bøvl med myndighederne, fordi de
ikke havde givet Miles Aircraft grønt lys til
projektet.
Miles brugte erfaringerne med M.35 til
udviklingen af M.39, et hurtigt tomotoret
bombefly, der siden skulle have tre jetmotorer. Prototypen M.39B i 5/8 skala fløj i
1943, men blev hugget op efter et uheld
i 1944.
MiG-8 Utka fra 1945 (der selvfølgelig
også betyder ’and’) var Sovjetunionens
bud på konceptet. Dets formål var dog at
teste pilformede vinger i forbindelse med
udvikling af MiG-15 jetjageren. Bygget
med træ og lærred var Utka et ganske
let fly, og iflg. Wikipedia meget populært
blandt firmaets testpiloter.

MACH 3 BOMBERE
Det franske Nord 1500 Griffon fly var
konstrueret til at flyve med både turbojet- og ramjet motor. Første flyvning var
i luften 1955, og i 1957 kom prototype
nr.22 op på de planlagte to gange lydens

hastighed. Konceptet
Tupolev Tu-144
viste dog ikke nogen
fordele over mere almindelige fly som Dassault Mirage III.
I USA kom det næste
nye canard fly på vingerne i 1964: North
American XB-70 Valkyrie var et af den tids
mest avancerede fly,
med seks jetmotorer,
Mach 3 marchastighed og deltavinger,
hvis yderste del under flyvning kunne drejes ned i en vinkel på 65 grader. Der blev
bygget to prototyper, hvoraf den ene kom
spektakulært af dage, da det kolliderede
med en F-104. (En film af det kan ses på
youtube).
Sovjetunionens svar på Valkyrien var
Sukhoi T-4, som fløj i 1972. Flyet var
bygget mest af titanium, og havde også
en beregnet topfart på tre gange lydens
hastighed. Det blev kun til ialt 10 timer og
20 minutters testflyning, med hastigheder
op til Mach 1,3, før projektet i 1975 blev
opgivet. T-4 havde iøvrigt fire uafhængige
fly-by-wire styresystemer plus et mekanisk – tal om at flyve med både livremme
og seler ...
Til gengæld fik man det civile passagerfly
Tupolev Tu-144 – drillende og lidt uberettiget kaldet ’Concordski’ – i aktiv tjeneste.
Tu-144, hvis canard vinger kun blev brugt
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under start og landing, blev som første
civile overlydsfly indsat i fast ruteflyvning i
1975. Det sluttede allerede i 1978, hvorefter nogle af de seksten byggede fly blev
brugt til træning af rumfærgepiloter og
anden overlyds-research.

JAGERFLY FRA 1967 OG FREM
I 1967 fløj SAAB 37 Viggen, verdens
første serieproducerede canard fly. Fra
1970-1990 byggede man 329 stk. af det
store jager-, recognoscerings- og angrebsfly, der som andre SAAB kampfly
var bygget til at kunne starte og lande på
meget korte, improviserede baner – ofte
dele af vejstrækninger. Det var en stor
bid for Sverige at bygge dette Mach 2 fly,
som i 1960’erne lagde beslag på 10% af
al landets R&D finansiering.
Siden har nye generationer af jagerfly ofte
brugt canard vinger. Dassault Rafaele
(1986, 157 stk.), den F-16-lignende IAI
Fortsættes næste side

Grumman X-29

SAAB 37 Viggen

Rockwell MBB X-31

Dipl-Ing. Hans Farmer var manden
bag de to svævefly herunder, som
begge minder lidt om, hvad den
tysk-kurdiske industrielle designer
Luigi Colani – der var meget begejstret for organiske former – kunne
have fundet på.
Sukhoi Su-27
Sukhoi Su-47 Berkut er det seneste af en lang række FSW fly
(Forward Swept Wings), som
man har førsøgt sig med
gennem
tiderne.
Herhjemme
kendes FSW konceptet
mest fra T-17 træningsflyet,
som Flyvevåbnet bruger.
Lavi (Israel, 1986), SAAB Gripen (1988,
247 stk.), Eurofighter (1994, 508 stk.),
Shenyang J-15 (Kina, 2009), noget af
Sukhoi Su-27 til Su-35 serien (1982, 809
stk.) samt en lang række sovjetiske eksperimentalfly har dem alle. Avancerede
fly-by-wire styrestemer, der til fulde kan
udnytte canard vingerne som uafhængige
rorflader, sikrer at flere fremtidige jagerfly
også vil have dem.

X-FLYENE
Forsøgsflyene Grumman X-29 og Sukhoi S-47 Berkut (’den gyldne ørn’) fløj
første gang i hhv. 1984 og 1997. Begge
blev brugt til forskning i flyveegenskaber
med fremadrettede, pilformede vinger, og
– pga. den indbyggede ustabilitet i konceptet – med fly-by-wire systemer. X-29
udmærkede sig ved at bruge forreste del
af en F-5 krop, og hovedlandingsstellet
fra en F-16.

Farner HF Colibri

Canard 2FL

Rockwell MBB X-31, hvis jomfruflyvning
fandt sted i 1990, blev brugt til forskning i manøvredygtighed. På billedet ser
man, hvordan canard vingerne er i fuldt
udslag, men flyet var dog mere kendt for
at manøvrere ved hjælp af ’klapper’ bag
udstødningen.

SVÆVEFLY
Fra Schweiz kom i de sene 1970’ere Farner HF Colibri, en motorsvæver konstrueret af Dipl-ing. Hans Farner. En af mandens andre kreationer var Canard 2FL,
men uheldigvis styrtede han ned og døde
i et af sine fly, hvorefter alle solgte eksemplarer blev trukket tilbage.

RUTAN OG SCALED COMPOSITES
Et motorsvævefly var Rutan Solitaire, et
selvbyggerfly fra 1982. For seks år siden
var der solgt 50-60 sæt planer, og syv
Solitaire er pt. registreret i USA. Bedste
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glidetal opgives til 32, hvilket er udmærket for den tids fly.
Burt Rutan’s forskellige canard designs
(og de talløse andre, som har ladet sig
inspirere af det), er de mest byggede carnard fly nogensinde. Herhjemme er otte
af disse hjemmebyggerfly i registeret.
Efter de første 60 planer til VariViggen (en
reference til SAAB Viggen) fra 1972 blev
solgt, byggedes tyve stk., hvoraf måske
fem stadig flyver. De smukke og avanceret udseende efterfølgere VariEze og
Long-EZ fra hhv. 1975 og 1979 er bygget
i over 1000 eksemplarer. Selvfølgelig har
mange ejere modificeret flyene, til f.eks.
transatlantiske flyvninger, eller for en
Long-EZ’s vedkommende senest som raketfly, til race. En elektrisk version er med
326 km/t pt. verdens hurtigste el-fly.
Rutan Predator fra 1984 var bygget til
sprøjtning af afgrøder, men forblev en
prototype. Rutans knap så fredelige (hvis
3

man ikke ser det fra et insekts synspunkt)
Scaled Composites ARES var et lille assymetrisk close air support fly, hvis luftindtag sad på venstre side, så gasserne
fra flyets Gatling maskinkanon i højre side
ikke påvirkede jetmotoren. Det fløj første
gang i 1990, blev efter 250 timer parkeret
i 1991 og frem til 2008, hvor det så igen
fik luft under vingerne.

FORRETNINGSFLYENE
Et langt mere futuristisk udseende Burt
Rutan fly var 85% skala prototypen til
Beechcraft Starship, et seks-otte sæders
forretningsfly med to turbopropmotorer.
Flyet lettede første gang i 1986, og var i
produktion frem til 1995, hvor ialt 53 stk.
blev bygget. Uheldigvis var Starship både

dyrere og langsommere end konkurrenterne, så de 300 mio. dollars Beech havde brugt på programmet, var nok ikke
firmaets bedste investering.
Piaggio synes derimod at have haft større
held med deres smart udseende P.180
Avanti, der senest er kommet som en
ubemandet, militær ’Hammerhead’ model. Første flyvning var i 1986, og efter
mere end 200 stk. byggede er det stadig
i produktion. I 2003 satte flyet en rekord
for turbopropfly, ved at flyve fra Los Angeles til New york på knap fire timer med
en gennemsnitshastighed på 880 km/t.

OVER KANALEN MED PEDALKRAFT
Ikke specielt overraskende var det også
Scaled Composites, der byggede Model

Rutan Solitaire

318 Proteus for den amerikanske rumfartsorganisation NASA. Flyet kan flyve i
20 km højde i op til 18 timer ad gangen,
og er designet til at have forskellige payloads anbragt under kroppen. Missionerne siden jomfruflyvningen i 1998 har
været alt fra at fungerede som ’lavprissatellit’ for telekommunikation, målinger af
hvordan miljøet er i så høje luftlag, og til
at droppe en skalamodel af en firepersoners rumkapsel.
I de lavere luftlag finder man Gossamer
Condor og Gossamer Albatros, der fløj i
hhv. 1976 og 1979 – med rugbrødsmotor. De var de første fly, som fløj en rimelig distance med menneskekraft alene,
hvorfor Condor vandt en pris på £50,000,
der var udlovet tilbage i 1959. Albatross

Rutan Variviggen
Proteus

Rutan VariEze udstillet i normal
parkeret stilling på National Air
and Space Musem i Washington
Rutan Predator

Piaggio Avanti
Det smukke Beech Starship,
der desværre ikke blev nogen
kommerciel succes.
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Fortsættes næste side

Gossamer Albatros, der fløj over Den Engelske Kanal.
Pga. modvind og tekniske problemer var forsøget
ved at slå fejl flere gange undervejs, men pilotens
stædighed sikrede, at flyet kom hele vejen til
Frankrig.

vandt den tilsvarende pris på £100,000
ved at krydse Den Engelske Kanal. En
ekstra Albatross blev bygget og testet i
USA i 1980, i forbindelse med et NASA
research program.

kunne flyve så højt og hurtigt, at det var
immunt overfor fjendtlige jagerfly og jordtil-luft missiler. Som Sukhoi’en skulle Avro
730 overvejende bygges i rustfrit stål, der
bedre kunne klare temperaturerne, de
høje hastigheder ville foranledige.

PAPIRPROJEKTERNE
Inden de supersoniske XB-70 Valkyrie
og Sukhoi T-4 bombefly var blot et glimt
i designernes øjne, var Englands flyindustri på regeringens opfordring i gang med
Mach 3 recognoscerings- og bombefly
allerede fra først i 1950’erne. Avro, Short,
Bristol, Vickers og Handley Page bød
alle ind på opgaven, og sidstnævnte fik
endda bygget en H.P.100 mock-up i fuld
størrelse.
Det engelske Avro 730 nåede end ikke
det stadie, men missionen var den samme som for XB-70 og Sukhoi T-4; at

FANTASIER UNDER KRIGEN
Talløse andre projekter for forblev på papiret, og måske meget godt det samme.
I 2. Verdenskrigs sidste år frembragte
tyske tegnestuer mange vilde projekter,
måske også for at sikre deres ansatte
ikke blev brugt som kanonføde på østfronten. Andre lande holdt sig nu ikke
tilbage – her skal det seksmotorede Vickers Victory Type C fremhæves, da det
mest af alt ligner et Halifax bombefly på
steroider og ecstasy og en række andre
hallucinogener.

Lidt mere realistisk var Boulton Paul
P.100 angrebsflyet, som blev designet
under 2. Verdenskrig, men fravalgt til
fordel for mere konventionelle ground attack fly som Hawker Tempest. I USA var
Lockheed L-133 Starjet på tegnebordet
allerede i 1942, men kom heller ikke længere end til papiret. To versioner ses på
næste side.

Boulton Paul P.100 var
speciel bl.a. ved, at i
stedet for katapultsæde
(som flere samtidige fly
med skubbende
propeller havde), slap
piloten ud ved at den
forreste, nederste halvdel af flyets krop vippede
nedad.

Vickers Victory Type C
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Tegningen her fra 1942 af
Lockheed L-133 Starjet adskiller
sig fra den til venstre ved,
at flyet kun har én motor
– og at luftindtaget synes
at mangle.

Et af Sovjetunionens projekter fra sidst i 1950’erne var Tupolev
Tu-135 bombeflyet, der havde samme mission som XB-70, og
ligesom denne havde vingespidser, der skulle klappes ned ved
høje hastigheder.

Henschel P.87

FRANSKMÆND
Man kan diskutere herfra og til verdens ende, om franske ingeniører er geniale, men sindssyge, eller om de er sindsyge, men
geniale (dette er skrevet af én, som har skruet en del på Citroên
biler). De to ting bør ikke udelukke hinanden, hvilket det lodret
startende SNCASO Dever fra midt i 1950’erne er et smukt ekFolk, med interesse for hvad de tyske flyfabrikanter havde af
drømmeprojekter under 2. Verdenskrig, kan søge på nettet efter
’www.luft46.com’.

Tupolev Tu-135
sempel på. Tre vinger, tre canards og et
cockpit med udsyn
hele vejen rundt –
hvad kan gå galt?
Et marginalt mere
konventionelt fly var
det lille Nord Aviation
NIL 1 Harpon raketfly
(senere jet) fra 1953,
der skulle starte og
lande på konventionel
vis. Billedet på æsken
til plastikbyggesættet
reflekterer, at relationerne mellem USSR
og Frankrig dengang
var lidt kølige: Det er
en Myasischev M-50
prototype bombemaskine, der er skudt
sønder ...
l

SNCASO Dever
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